
 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     TỈNH GIA LAI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TT&TT 

         
  Số:04/QĐ-TT CNTT&TT             Gia Lai, ngày 09 tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ 

                                                     năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện nghị số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định 16/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTCNTT&TT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Trung 

tâm CNTT&TT về việc ban hành “Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai”; 

Căn cứ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019 với 

tổng số tiền : 775.240.451 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm bốn 

mươi ngàn bốn trăm năm mươi mốt đồng). 

Trong đó, các quỹ được trích lập như sau: 

1.Trích lập 40% cải cách tiền lương: 248.076.944 đồng 

2. Trích lập quỹ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh: 10.000.000 đồng  

3. Trích lập quỹ bổ sung  thu nhập: 208.564.691 đồng 

4. Quỹ khen thưởng: 20.000.000 đồng 

5. Quỹ phúc lợi: 133.550.726 đồng      

Điều 2. Các ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các phòng, toàn thể viên chức và 

người lao động thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận : GIÁM ĐỐC  
- Như điều 2; 

- Lưu VT, TH. 

   

 

  Nguyễn Dũng 
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